18. sz. körlevél
Kedves Öregdiák Barátunk!
Először jelentkezünk 1989-ben, s tisztelettel és szeretettel köszöntjük Körünk minden tagját. Röviden tájékoztatni szeretnénk Baráti Kör munkájáról, terveiről.
A vezetőség március 6-án tartotta ez évi első ülését, s összeállította az 1989-es programjavaslatát, az alábbiak szerinte:
-

Részt veszünk az iskola rendezvényein: Vajda-nap, ballagás. Az előbbit anyagilag
is támogatjuk.
A tanévnyitó napján kiosztjuk a Baráti Kör által alapított díjakat.
Dr. Melich János hamvainak Szarvasra való áthelyezéséhez és méltó eltemetéséhez
10000 Ft-tal hozzájárulunk.
A tavasz folyamán kirándulást szervezünk Vanyolára (öregdiákok és mai diákok).
Szarvas Város Barátainak Köre és Körünk közös kiállítást rendez Dr. Balázs István
grafikusművész, volt szarvasi diák műveiből.
Az SZMK-val közösen segítünk ősszel az új iskolaszárny berendezésekor.
Folytatjuk a tagtoborzást.
Továbbra is gondozzuk a régi tanársírokat.

Kérjük, ha a programmal kapcsolatban észrevétele, javaslata lenne, szíveskedjen azt velünk szóban vagy írásban közölni. Segítő szándékát előre is köszönjük.
Az eddigi gyakorlat ugyan az volt, hogy az évi programot a közgyűléssel hagyattuk jóvá,
de mivel az iskolában most torlódnak a munkák – s ezek egy részében a Baráti Kör is érdekelt
– a vezetőség úgy döntött, hogy idén a közgyűlésre csak ősszel kerül sor.
Folyik – ugyanis – a Gimnázium Vajda Péter utcai épületének bővítése. Ez örvendetes dolog, de természetesen sok nehézséget is jelent, ütközik a különböző rendezvényekkel, melyek
most egymást követik.
Április 21-én Vajda-nap lesz az iskolában. Ezen a környékről meghívott középiskolák tanulói mérik össze erejüket, tudásukat. A helyi győzteseket a Baráti Kör jutalmazza.
Értesítjük kedves Tagtársainkat, hogy április 29-én du. 12.30-kor helyezik végső nyughelyére Dr. Melich János hamvait a szarvasi Ó-temetőben.
Május 13-án ballagás. A Vajda-napra és a ballagásra is szeretettel várja volt diákjait az iskola.
Szarvas, 1989. április 17.
Baráti üdvözlettel:
Holp József s. k.
elnök

Moravcsik József s. k.
titkár

Ui.: vidéki tagjainknak a múlt év végén küldtük ki a 89-es tagdíj befizetésére szolgáló
csekket, a szarvasiaknak most küldjük.

